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Táľgy: Javaslat az MNPIII Vállalkozási szeľződés tervezési, rútépítési és iskolaépii|et|ábazatvízszige-
telési munkálatok elvégzéséľe táľgyú vál|alkozási szeľződés módosításának elfogadásáľa

Előteťesztő: Csete Zo|tánmb. cégvezető, Rév8 Zrt'

Készítette: Rév8 Zrt.

A napirendet nyílt ülésen kell táľgyalni.

A döntés elfogadásához egyszeríi szavazattöbbség szükséges.

Melléklet: Vállalkozási szerzőďés 1. sz. módosítása

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

2013. jarnár 30-án a|áirásra kerĺilt a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Pľogram III.'' (a továbbiak-
ban: MNPIII) (azonosítő szám: KMOP-5.1.1lB-|2-k-f012-000l) megvalósításáľa irányuló Támogatási
Szerződés a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat (továbbiakban: onkormányzat) és a
Nemzeti Fejlesztési Ügynokség, mint támogató képviseletében eljáró Pro Regio Közép.Magyaľországi Re-
gionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Koľlátolt Felelosségú Társaság között.

2015.01.30.án a|áirćsra került aTáĺnogatási Szerződés 6. számu módosítása, amely tarta|mazta a projekt
maradványösszegének felhasználása éľdekében kiegészítő műszaki tartalom elfogadását fovárosi tulajdont is
érinto útépítési munkákra vonatkozóan. Azonkormányzat a Budapest Főváros onkoľmányzatával (további-
akban: Fővĺáros) 20l5.03.02-an megkötötte az MNPIII Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3. szá-
mú módosítását' amelynek 1. számú mellékletét képezo meghatalmazás a|apjźn a Megľendelől (onkor-
mányzat) a Megľende|ó 2-t (Főváros) teljes körben meghata|maŻa közbeszerzési eljárás lefolytatásáľa a
Homok utca, a Kisfuvaľos utcą valamint a Fiumei riti és Baross utca szervizűt felújítása tźtrgyában.

Az Önkorményzat a2OII, évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. része a|apján nemzeti eljáľásrend
szerinti nyílt közbeszerzési eljárast folytatott le ,,Vállalkoztsi szerződés tervezési, útépítési és iskolaépület
|źtbazat vízszigetelési munkálatok elvégzésére,, e|nevezéssel. A kozbeszerzési eljaľás eredményes volt. Az
Önkoľmányzat és a Fováľos akozbeszerzési eljáľás a|apján _ a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
581/2015.(vI.08.) számú határozata szerint _ f0I5. augusztus IZ-én vá||a|kozźsi szerzodést (továbbiakban:
Szerződés) kötött a Vállalkozóval. A Szerződés 4.l. pontja rogzíti, hogy a Szerződés vállalkozó általi végső
teljesítési hatáľideje 20l5.08.30. napja. A munkatertiletátadźls-átvételére 20l5. augusztus 18-án kerĹilt soľ.

A Vállalkoző f0|5. augusztus f2-én akadálý közölt, amelyben tájékońatta a Megľendelől-t arľól, hogy a
Budapest MII. kerület, Homok utcában az útburkolat-, és útpálya szerkezet bontĺása után aláüregelodést,
bemosódást észlelt. Megľendelől az akadá|yközlést tudomásul vette, és felkérte aYáI|a|kozot azakadá|y
e|háritásár1 egyben a Szeľzodés 4.3. pontja a|apjántájékoztatta aľról, hogy a teljesítés véghatáridej e az aka-
dá|y o ztatás i dőtartaméĺv al me gho s s zabbo dik' amely 5 nap.

A Vállalkoző f0I5. augusztus 28.án is akadá|yt kĺizölt, amelyben tájékoztatta a MegľendelőI-t arrő|, hogy a
Fiumei úti szervizúton az útburkolat,- útpályaszerkezet bontása a nagykockako burkolat felületén egy asz-
falt burkolattal fedett csapadékvíznyelo aknát táľt fel.
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Megľendelo| az akadá|ykozlést tudomásul vette, és tájékońatta aYál|a|kozőt arró|, hogy az akadály elhárĹ
tásáxa| kapcsolatban az FCSM Zrt.-ve| szükséges a kapcsolatot vegye fel, felkérte a Vállalkozót az akađál.y
mielobbi e|hárítására, egyben a Szerződés 4.3. pontja alapjźlntájékońatta arľól, hogy a teljesítés véghatáride-
je az akadźlIyońatás időtaľtamával meghosszabbodit amely 2 nap.

Fenti akadályközlések a|apján 2015. augusńus2f. és 2015. augusztus 30. között a Szerződés teljesítését
akadá|yozi, ę1orę nęm |áthati külső körülmények miatt a munkavégzésľę alkalmatlan napok szźlma összes-
ségében 7 nap.

A Válla\koző 2015. augusztus 3l-én szintén akadálý közölt, amelyben tájékoztatta a Megľendelől.t arľól,
hogy a Baross utcai szerviz,őton az útburkolat és útpálya szerkezet bontása közben egy eltemetett fem
fedlapú akĺát észle|t' Megľende|óI az akadályk<lzlést tudomásul vette, felkérte a Yá||a|kozőt az akna és
kömyezetének feltárására és táĘékońatta arról, hogy az akadá|y elhárításával kapcsolatban k<izmuszo|gáIta-
tóval szükséges a kapcsolatot felvenni, eryben a Szeľződés 4.3. pontja a|apján tájékońattz a Vállalkozót
arról, hogy a teljesítés véghataridej e az akadá|yoztatás időtartamával meghosszabbodik.

A Fiumei úti és a Baross utcai szerviz úton észlelt akadály e|hźrítására 2015. szeptembęr 23.án keľült sor'
201 5. szeptember f4-tő| a Vállalkozó akadá|yoztatěsát e|őidézó koľtilmények elháľultak. Vállalkozó a Szeľ-
ződés f0I5' augusztus 30-i teljesítési hatáńdejét követően, 2015. augusztus 3l-tol 2015. szeptembeľ 23-ig
előre nem |źtbatő kĹilső korülmények miatt akadá|yoztatva voltak.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testület 13Ilf0I5.(vI.04.) számú
hattrozataa|apjźtn a pľojekt fizikai befejezési hataľidejének 2015. augusztus 30-ról 2015. október 15-re tör-
téno módosítása érdekében a Közreműkodó Szervezet felé benyújtott kérelem 2015. augusztus f&-źn jővá.
hagyásra került, íry projekt módosított ťlzikai befejezési hatĺárideje 2015. október 15.

A Vállalkozó a munkálatokat 2015. szeptember f4-énfidta folýatni, így a Szerzodés módosított teljesítési
hataľideje 2015. szeptember 30-ľa módosul. A Szerzódést a közbeszerzésekról szőIő f01l. évi CMII. tör-
vény 732. $ (2) bekezdése alapján módosítani szükséges.

II. A beterjesztés indoka

A szerzódésmódosítás az e|i5teqesztés 1. számli mellékletét képezi. A vźl|a|kozási szerzodés módosítása a
Yźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatáskorébe tartozik. A vállalkozási szerzőďés módosításárő| a
Fovárosi onkormányzat, mint Megrendelő} részéro| a Fovárosi onkormányzat Szervezeti és Műkĺjdési Sza.
bá|yzatárő| sző|ő 53l20I4. (Xil. 12.) Főv. Kry' rendelet 6. sz. mellékletének 3.4. pontja értelmében, aKöz-
gyűl é stő l átruházott hĺáskorb en a Kozb eszerué s i B izotts ág dönt.

III. Dtintés célja' pénzügyi hatása

A dĺjntés célja, hogy a szerződésmódosítás lehetővé tegye a beruházás megvalósítását az ajánlat szerinti
đíjazás mellett, ezáIta| az onkormányzat avá||a|tkötelezettségeit teljesíteni tudja. A vállalkozói dijat aszer-
zodésmódosítás nem érinti, annak végössze ge v áltozatlan marad.

IV. Jogszabályi ktirnyezet

A döntés Képviselo testÍilet és Szervei Szeľvezeti és Műkĺjdési SzabáIyzatárőI szőIő 3612014. (XI.06.) ön-
kormányzati rendelet 7. mellékletének 1.1.3. pontján alapul, mely szerint: a Városgazdálkodási és Pénzügłi
Bizottság dont kozbeszerzési ügłekben az eljórós megindításáról, eredmény megállapítósáról, beszerzési
ügłekben az eredmény megállapítdsáról, bórmely onkormónyzati szerződés megkatéséről, módosítósáról,
megszüntetéséről, ide nem értve a polgármesteri és a kizárólagos képviselő-testületi hatóskort, kivéve továb-
bá a 22/2011. (IV.12.) onkormónyzati rendeletben meghatórozott Józsefvárosban mii]adő onszerveződő
k0zasségek, művészek és sportolók pályázati támogatásához kapcsolódó szerződésekmódosításót.

Kéľem az a|ábbi határozati javaslat elfogadását.



H,q,ľÁnozłTI JAvAsLAT

A Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bĺzottság úgy dönt, hogy

1.) elfogadja a zorr' Kft-vel 2015. augusztlls 12. napján, a ,,VúIlalkozdsi szerződés tervexési, tłÍépí-
tési és iskolaépíilet ldbazat víuzigetelési munkdlatok elvégzéséľe'' táľgyban megkiitött vállalko-
zási szerződésnek a határozat mel|ék|etét képez(i taľtalmú 1. számú módosítását, amelynek éľ-
telmében aszerződés időtaľtama 2015.08.30. napjáľó|20t5.09.30-ra módosu|, a vál|alkozói
díj iisszegén ek v á|tozat|anu l hagyása m el|ett.

Felelős: polgármester

Hatáľidő: 2015. szeptember 28.

2.) fe|kéri a polgáľmesteľt a batározat 1. pontjában szeľeplő szeľződésmódosítás aláíľásáľa.

Felelős: polgármester

Hatáľidő: 2015. szeptember 28.

A döntés végrehajtását végzó szeľvezeti erység: Rév8 Zrt., Varosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály

A lakosság széles kĺjrét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe| módjĺáľa
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2075. szeptember 2I.

Csete Zoltián
mb. cégvezető

KÉSZÍTETTE: RÉv8 Znr.
LBÍRre: RÉv8 Znr.
PÉNzÚcu FEDEZETET IGÉNYEL :
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vÁll-nlroásr szenzőoÉs
1. számú lvooosÍĺÁsł

amely létrejott egyrészrő| Budapest Főváros VIII. kerület Józsefrĺárosi önkormányzat
(székhe|y: 1082 Budapest, Baross u.63-67., képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester, adószám:
I57357I5-2-4f, törzsszám 735715, bankzámlaszám: 10403387-00028587-00000000, KSH számje|:
157357 15-B41 1-32 1-01), m int Megrende|ő (a továbbiakban : Megrende|ő 1 )

ame|y |étrejött egyrészről Budapest Főváľos önkormányzata (székhe|ye: 1052 Bucĺapest
Városház utca 9-11' Képvise|i: Tar|ós István főpo|gármester tözskönyvi azonosító szám: 735638,
adószám: 15735636-2-41, KSH statisztikai számje|: 15735636-84IL.32I-01, AHTI azonosíto: 745L92,
fizetési (bank)szám|a száma: 11784009-15490012 (továbbiakban: Megrende|ő 2)

továbbiakban egyĹitt Megrende|ő

másrészről a zöFE Kft' (székhe|y: 1119 Budapest, Thán Káro|y u. 3-5., adószám: L4759996-f-43,
pénzforgalmi szám|aszám: 10300002-104574Lf-490f00t4, c9.: 0I-09-9IB5f7; képvise|ő: Kotán
Zo|tán kivite|ezői nyi|vántaľtási azon.l 11A10104) mint vá||a|kozó (a továbbiakban: Vállalkozó) közott
az a|u|írott napon és feltéte|ek me||ett.

I. Előzmények

Megrende|ő a 2011. évi CVIII. töruény (továbbiakban: Kbt.) III. része a|apján nemzeti eljárásrend
szerinti nyí|t közbeszerzési e|járást fo|ytatott |e ,,Vá||aIkozási szenődés tervezési, útépítési és
isko|aépület |ábazat vízszigetelési munkálatok e|végzésére,, e|nevezésse|. A közbeszerzési etjárás
eredményes vo|t. A Megrendelő a ki)zbeszezési e|járás a|apján - a Városgazdá|kodási és Pénzügyi
Bizottság 581/2015.(VI.OB.) számú határozata szerint _ 2015. augusztus 12.én vá||a|kozási szeződést
(tová bbia kb anl. Szerződés) kötött a Vá| la I kozóva l.

A Szenődés 4.1. pontjában a felek rögíztik, hogy a Szerződés vál|alkozó á|ta|i végső te|jesítésĺ
határĺdeje 2015.08.30. napja. A munkaterü|et átadás-ávéte|ére 2015. augusztus l8-án sor kerĹj|t.

A fe|ek egymás közott e|ismerik, hogy a Vá||alkozó 2015. augusztus ff-én akadá|yt közo|t, amelyben
tájékoztatta a Megrendeĺől-t arró|, hogy a Budapest VIII. kerü|et Homok utcában az útburko|at-, és
útpálya szerkezet bontása után a|áürege|ődést, bemosódást ész|e|t. Megrendelől az akadá|yközlést
tudomásu| vette, és fe|kéľte a Vá|la|kozót az akadály elhárítására, egyben a Szerződés 4.3. pontja
a|apján tájékoztatta a Vá|la|kozót arrő|, hogy a te|jesítés véghatárideje az akadá|yoztatás
időtaftamáva| meghosszabbodik, ame|y 5 nap.

A felek egymás között e|ismerit hogy a Vá||a|kozó 2015. augusztus 2B-én akadá|yt közölt, ame|yben
tájékoztatta a Megrende|ől-t arró|, hogy a Fĺumei úti szervizúton az útburko|at- útpá|ya szerkezet
bontása a nagykockakő burko|at fe|ü|etén egy aszfa|t burkolattal fedett csapadéloĺĺznye|ő aknát tárt
fel.

Megrende|ől az akadá|yköz|ést tudomásu| vette, és tájékoztatta a Vá||a|kozót arró|, hogy az akadá|y
e|hárításáva| kapcsolatban az FCSM Zft'-vel szükséges a kapcsolatot fe|vennĺ, fe|kéfte a Vá|la|kozót az
akadá|y mie|őbbbi e|hárítására, egyben a Szerződés 4.3. pontja alapján tájékoztatta a Vá|ĺa|kozót
arró|, hogy a te|jesítés vé9határideje az akadá|yoztatás időtaftamával meghosszabbodit ame|y 2 nap.

Fenti akadályköz|ések alapján a fe|ek egymás közott elsimerit hogy 2015. augusztus ff. és f0L5'
augusztus 30. között a Szeződés te|jesítését akadá|yozó, e|őre nem |átható külső körü|mények mĺatt a
munkavégzésre a|ka|mat|an napok száma összességében 7 nap.

A fe|ek egymás között e|ismerĺt hogy a Vál|a|kozó 2015. augusztus 31-én akadá|yt közö|t, ame|yben
tájékoztatta a Megrendeĺől-t arró|, hogy a Baross utcaĺ szeruizúton az útburko|at és útpálya szerkezet
bontása kozben egy eltemetett fém fed|apú aknát ész|elt'



Megrende|ől az akadá|yköz|ést tudomásu| vette, felkérte a Vá||a|kozőt az akna és környezetének
fe|tárására és tájékoztatta a Vá||a|kozót arró|, hogy az akadá|y e|hárításáva| kapcso|atban
közműszo|gáltatóva| szÜkséges a kapcso|atot fe|venni, egyben a Szerződés 4.3. pontja a|apján
tájékoztatta a Vál|a|kozót arról, hogy a teljesítés véghatárideje az akadá|yoztatás időtartamáva|
meghosszabbodik.

A fe|ek egymás között e|ĺsmerik, hogya Fiumei úti és a Baross utcai szeruiz úton észle|t akadály
elhárítására 2015. szeptember 23-án kerü|t sor. 2015. szeptember f4-tő| a Vá|la|kozó akadá|yoztatását
e|őidéző körü|mények e| háru|tak.

A fe|ek egymás közott e|ĺsmerĺt hogy a Szeződés 2015' augusztus 30-i te|jesÍtési határidejét
követően, 2015. augusztus 31-tő| 2015. szeptember 23-ig e|őre nem látható kü|ső körü|mények miatt
a munká|atok akadályoztatva vo|tak.

Megrende|ő rögzítl, hogy a Budapest Főváros VIII. kerÜ|et Józsefuárosi tnkormányzat Képvise|ő-
testü|et 131/2015.(VI.04.) számú határozata a|apján a projeK fizikai befejezési határidejének 2015.
augusztus 30-ró| 2015. október 15-re töfténő módosítása érdekében a Közreműködő Szervezet felé
benyrijtott kére|em 2015. augusztus 2B-án jóváhagyásra kerÜ|t, így projekt módosított fizikai
befejezési határideje 2015. október 15.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képvise|ő-testü|et Városgazdá|kodási és
Pénzügyi Bizottsága a .'.'ĺ1OIS.(IX.28.) számú, Budapest Főváros Önkormányzata Kozgyű|és
Közbeszezésĺ Bizottsága a '.../2015.(x....) határozatában döntött a ,,Vá|la|kozási szeződés teruezési,
útépítesi és isko|aépü|et lábazat vÍzszigete|ési munká|atok e|végzésére'' tárgyában 2015' augusztus 12-
én megkötött vá|la|kozási szerződés módosításáról a te|jesítési határidő (2015. szeptember 30.)
tárgyában.

II. A Szerződés 4.1. pontjának módosítása

A fe|ek egymás között e|ismerĺk, hogy a Vá||a|kozó a munkálatokat 2015. szeptember 24-én tudta
fo|ytatni, így a Szerződés módosított te|esítési határideje 2015. szeptember 30-ra módosu|' A
fentiekre tekintette| a fe|ek a Szerződést a kozbeszezésekrő| szó|ó 2011. évĺ CVIII. töľvény 132. s (2)
bek. alapján az a|ábbiak szerint módosítják:

A fe|ek a Szeződés 4.1. pontját az a|ábbĺak szerint módosítják:

Eredeti szöveg:

,,I. Szerződő fe|ek rogzítit hogy jelen szerződés Vá||alkozó á|talĺ végső teljesítési határideje 2015.
o8' 30. napja. Fe|ek rögzítit hogy a fenti határidőve| kapcso|atos 15 napot meghaladó késede|em
kétséget kizárő|ag mega la pozza Meg rende|ő o|da |áró| az érdekmú lást',,

Módosított szöveg:

,,I, Szerződő fe|ek rögzítik, hogy je|en szerződés Vá||a|kozó á|ta|i végső te|jesítési határideje 2015.
09. 30. napja. Fe|ek rögzÍtik, hogy a fentĺ határidőve| kapcso|atos 15 napot megha|adó késede|em
kétséget kizárő|ag mega|apozza Megrendelő o|daláró| az érdekmú|ást.''

A módosítás a vál|a|kozási szeződés egyéb rende|kezéseit nem érintik, azok vá|tozat|an tańa|omma|
maradnak. Je|en szerződés az a|áírásának napján |ép hatá|yba.

Fe|ek a szeződést, mint akaratukka| mindenben megegyezőt, e|o|vasás és éfte|mezés után,
helybenhagyó|ag aláírják. Je|en megá||apodás B (nyo|c) pé|dányban készÜlt 3 (három) számozott
oldaIbó| á||.

Kelt: Budapest, 2015. Kelt: Budapest,2015.
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